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• Sáu tháng cuối năm, Lào đặt 8 công tác trọng tâm phát triển Kinh tế

• Kinh tế Lào sau 6 tháng đầu năm tăng trưởng ổn định

• Kinh tế Lào tăng trưởng ổn định

• Lào thừa nhận khó kiểm soát giá tiêu dùng trong nước

• Lào khả năng không đạt được mục tiêu Kế hoạch Kinh tế - Xã hội 5 năm

• Lào khó cải thiện môi trường kinh doanh trong năm tới

• Tình hình tài chính, ngân hàng tại Lào 4 tháng đầu năm 2019
• Chính phủ Lào nỗ lực thanh toán nợ cho các doanh nghiệp
• Thủ tướng Lào kêu gọi khu vực doanh nghiệp đầu tư phát triển nông 

thôn
• Chính phủ Lào tăng cường kiểm tra chất lượng xây dựng thủy điện
• Lào thúc đẩy số hóa nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa
• Hoàn thành đường nối từ Thái Lan tới Luang Pha Bang của Lào

• Triển khai xây dựng Quốc lộ 11, nối Viêng Chăn với miền Bắc Thái Lan

Tin vắn: 

• Lào đặt mục tiêu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 
7 nghìn USD

• Lào và Thái Lan thỏa thuận mở rộng tuyến đường sắt Viêng Chăn
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• Khai trương trung tâm thương mại Xăng Chiêng, thủ đô Viêng Chăn
• Tập đoàn năng lượng Nhật Bản đầu tư cung cấp khí hóa lỏng LPG tại Lào
• Khởi công dự án thủy điện cỡ nhỏ Nậm Ngao, tỉnh Bokeo
• UNESCO công bố Cánh đồng chum là di sản văn hóa thế giới
• Lào tăng cường quản lý rủi ro thiên tai
• Nhật Bản hỗ trợ Lào phát triển phụ nữ khởi nghiệp
• Luxembourg hỗ trợ Lào phát triển Kinh tế Xã hội
• Từ 1/7, cảnh sát giao thông tại Viêng Chăn tăng cường kiểm tra, xử phạt

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Tăng cường hợp tác thương mại biên giới Việt - Lào

• Tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân 
tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

• Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tiếp xã giao Đoàn cán bộ cấp cao Cục Thi 
đua - Khen thưởng Lào

• Nhập quốc tịch Việt Nam cho 70 trường hợp người Lào kết hôn 
không giá thú

• Tạm giữ xe biển số Lào chở lô hàng lớn không rõ nguồn gốc
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Tin chính: 

Sáu tháng cuối năm, Lào đặt 8 công tác trọng tâm 
phát triển Kinh tế 

heo Laoedaily, ngày 9/5 vừa qua, một hội thảo về việc triển khai hạ tầng 5G tại 
Lào do Bộ Bưu chính Viễn thông Lào phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ 

Internet tổ chức đã diễn ra dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, 
Bộ Bưu chính Viễn thông ông Xayluxa Insisiengmay.  

Sau khi Cuộc họp kết thúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm kiêm người phát ngôn Văn phòng 
Thủ tướng Lào, ông Chaleun Yiapaoher đã phát đi thông cáo báo chí trước truyền 
thông Lào, cho biết 8 biện pháp quan trọng mà Chính phủ sẽ thực hiện trong nửa cuối 
năm 2018 sẽ bao gồm việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh; điều chỉnh giá 
điện; điều tiết giá tiêu dùng; xúc tiến và quản lý du lịch; giải quyết tranh chấp đất đai; 
ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi bùng phát và phát triển nguồn nhân lực. 

Về vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh, ông Chaleun cho biết Chính phủ Lào kêu 
gọi tất cả các thành phần chức năng xóa bỏ nạn quan liêu và rào cản cản trở sự phát 
triển đầu tư. Ngoài ra, các cơ quan liên quan được khuyến khích nỗ lực để đạt được 
các chỉ số thuận lợi kinh doanh của WB để cải thiện thứ hạng của Lào. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Lào chắc chắn sẽ phê duyệt kế hoạch điều chỉnh giá điện để 
hỗ trợ người thu nhập thấp cũng như khuyến khích ngành sản xuất phát triển. Liên 
quan đến vấn đề này, Chính phủ cũng chỉ đạo cho Bộ Năng lượng và Mỏ xem xét điều 
chỉnh giảm các khoản đầu tư dự án điện lực và đường dây truyền tải... 

Về vấn đề quản lý các đồn điền chuối, Chính phủ Lào hoan nghênh việc sản xuất chuối 
hữu cơ, chỉ đạo Chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra và quản lý chặt hoạt 
động sản xuất chuối trên toàn quốc. 

Bộ Công thương được chỉ định thực hiện chương trình khảo sát, đưa ra kết luận nguyên 
nhân gây tăng giá tiêu dùng, khuyến nghị các biện pháp để giảm chi phí sản xuất cho 
doanh nghiệp trong nước. 

Bên cạnh đó, du lịch vẫn là ngành mũi nhọn, được kỳ vọng đem lại doanh thu cho Lào, 
vì vậy, việc tăng cường quảng bá và phát triển các điểm du lịch tiếp tục sẽ được chú 
trọng. Bộ Nông Lâm cũng được chỉ đạo sử dụng mọi biện pháp ngăn chặn, không cho 
dịch tả lợn lây lan ra các khu vực đang bùng phát tại Salavan. 

Về vấn đề phát triển nguồn nhân lực, Bộ Giáo dục và Thể thao sẽ sớm trình Chính phủ 
một kế hoạch tổng quát, đảm bảo đáp ứng nhu cầu lao động cả nước. 

Tại phiên họp Chính phủ, các thành viên tham dự cũng đã theo luận về biện pháp tổ 
chức thực hiện công tác ngân sách hiệu quả trong nửa cuối năm 2019; chuẩn bị và 
ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão tại Lào năm nay. 

T
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 Kinh tế Lào sau 6 tháng đầu năm tăng trưởng ổn định 
 

heo Laoedaily, Bất chấp các khó khăn và thách thức đối với nền Kinh tế và khả 
năng thu ngân sách yếu 4 tháng đầu năm, Chính phủ Lào kỳ vọng sẽ vẫn đạt 
hơn 49% chỉ tiêu thu ngân sách sau 6 tháng đầu năm. 

Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Suphanh Keomixay, báo cáo mới nhất về thu 
ngân sách cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Hết tháng 6/2019, khả năng Lào sẽ đạt khả 
năng thu vào 12.128 tỷ Kíp, tương đương 49.2% kế hoạch mà Quốc hội đã phê duyệt 
cho năm 2019. 

Theo báo cáo của Chính phủ Lào trước Quốc hội ngày 5/5 vừa qua, 4 tháng đầu năm, 
khả năng thu ngân sách chỉ đạt 6.320 tỷ Kíp, tương đương 24% kế hoạch, điều này gây 
áp lực rất lớn lên hai tháng cuối của nửa đầu năm 2019. Để tăng hiệu quả thu ngân 
sách, nhiều chiến dịch hành động đã được đưa ra, bao gồm việc kêu gọi việc đóng phí 
đường bộ 2019 và áp dụng khung xử phạt với các trường hợp chậm nộp. 

Trong phần báo cáo tại phiên họp Chính phủ mở rộng, Bộ trưởng Suphan Keomixay 
cho biết Lào có thể đạt đến 51% chỉ tiêu hoặc ít nhất thu vào 12.128 tỷ Kíp sau nửa 
đầu năm 2019. 

Khó khăn trong 6 tháng đầu năm nay của Lào chính là việc suy giảm nguồn vốn ODA. 
Chính phủ nước này dự kiến sẽ nhận được 834 tỷ Kíp, chỉ đạt 40% kế hoạch hàng năm. 
Theo tính toán, Lào sẽ đối mặt với thâm hụt 346 tỷ trong giai đoạn này và tổng thâm 
hụt lên đến 7.088 tỷ USD trong cả năm 2019. 

Các dự án phát triển sẽ được ưu tiên tiếp tục tài trợ, một số dự án sẽ được dời sang 
năm 2020, Bộ trưởng Keomixay cho biết. 

Dẫn số liệu từ Cục Hải quan, Lào đạt kim ngạch xuất khẩu trong nửa đầu 2019 lên đến 
55% chỉ tiêu, trong khi nhập khẩu đạt 39%. Hết tháng 4, dự trữ ngoại hối của Lào đảm 
bảo khả năng nhập khẩu trong ít nhất 3 tháng. 
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Kinh tế Lào tăng trưởng ổn định 

heo Laoedaily, Kết thúc nửa đầu năm 2019, Lào có khả năng thặng dư thương 
mại khoảng 121 triệu USD, tuy nhiên theo dự báo, kim ngạch thương mại cả 

năm 2019 của nước này vẫn sẽ thâm hụt khoảng 259 triệu USD. 

Theo báo cáo của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Suphanh Keomixay tại Phiên 
họp Chính phủ mở rộng diễn ra tuần vừa qua cho biết, sau 6 tháng đầu năm, tổng giá 
trị xuất khẩu của Lào đạt khoảng 2.409 tỷ USD, tương đương 55.2% kế hoạch năm, 
khả năng nhập khẩu ở mức 2.288 tỷ USD, tương đương 39.6% kế hoạch. Các sản phẩm 
xuất khẩu mang lại doanh thu chính cho Lào vẫn là điện, khoáng sản, nông sản. 

Thị trường nhập khẩu lớn của Lào là Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Indonesia, Đức, Ấn Độ và Mỹ. Thị trường xuất khẩu chính của Lào là Trung 
Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Mỹ, Thụy Điển và Thụy Sĩ. 

Tuy nhiên, do phụ thuộc vào nhập khẩu vật liệu xây dựng, nhiên liệu, phương tiện... 
trong khi khả năng xuất khẩu yếu bắt nguồn từ năng lực sản xuất và kinh nghiệm tìm 
thị trường của doanh nghiệp nội địa yếu, Lào vẫn sẽ đối mặt với việc thâm hụt sau năm 
2019. 

Về lĩnh vực nông nghiệp, sau nửa đầu năm 2019, sản lượng lùa mùa khô dự kiến đạt 
453.730 tấn, tăng 13% so với cùng kỳ. Sản lượng nông sản khác cũng tăng, sản xuất 
rau đạt 1.19 triệu tấn, tăng mạnh 19% so với năm ngoái. Bên cạnh đó, sản xuất, chế 
biến thực phẩm, thủy sản đạt 228.990 tấn, tăng 14%. 

Sáu tháng đầu năm, Lào sản xuất được 16.007 triệu kWh điện, trị giá 7.874 tỷ Kíp, 
tăng 3% so với cùng kỳ. Sản lượng khoáng sản đạt tổng 6.164 tỷ Kíp, tăng 7.3%; ngành 
công nghiệp chế biến và sản xuất thủ công đạt giá trị 5.431 tỷ Kíp, tăng 8.62%. Các 
ngành công nghiệp khác có mức tăng trưởng trung bình 3.4%. 

Theo Bộ Công thương, khả năng xuất khẩu của các đặc khu Kinh tế của Lào đạt khoảng 
134/7 triệu USD, nổi bật là Đặc khu Savan - Seno, Khu công nghiệp Viêng Chăn và 
Khu kinh tế Champasak. 

Lĩnh vực dịch vụ và lưu thông hàng hóa đạt 26.951 tỷ Kíp, giảm 3%. Tổng lưu lượng 
hàng hóa đạt 3.780 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ 2018. Ngành du lịch ghi nhận 2.12 
triệu lượt du khách, tương đương 46% so với kế hoạch năm. 
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Lào thừa nhận khó kiểm soát giá tiêu dùng trong nước 

heo báo cáo của Bộ trưởng Công thương Khammamy Phonsena mới đây tại 
Phiên họp Chính phủ Lào mở rộng lần I, nước này đang gặp nhiều trở ngại trong 

việc bình ổn giá hàng hóa, chủ yếu được nhập khẩu từ Thái Lan. 

Tình hình giá cả hàng hóa tại Thái Lan biến động sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến thị 
trường Lào, báo cáo này chỉ ra, mức độ quan hệ trên lên tới 90%. Bất cứ món hàng 
nào tại Lào, từ rẻ đến đắt, đều nhiều khả năng có xuất xứ từ Thái Lan. 

Để tránh phải sự lệ thuộc này cũng không phải là điều dễ dàng, Bộ Công thương chỉ 
ra thách thức lớn trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước mở rộng sản xuất. 
Trong đó bao gồm việc không thể cạnh tranh về giá với hàng Thái, bắt nguồn từ năng 
lực sản xuất và kỹ thuật hạn chế, vốn đầu vào cao, nhất là đối với ngành sản xuất hàng 
nông sản. Việc sản xuất dây chuyền vừa đảm bảo chất lượng và giá hiện không thể 
thực hiện tại Lào. 

Về phía Chính quyền, Bộ Công thương thừa nhận việc thiếu chính sách thiết thực để 
phát triển sản xuất, khả năng tiếp cận tài chính khó khăn và lãi xuất cao, hệ thống thuế 
kinh doanh phức tạp và tốn kém. Đồng thời, việc sản xuất trong nước lại tiếp tục lệ 
thuộc vào nguồn nguyên liệu nước ngoài, đi kèm chi phí vận tải. 

Để giải quyết các thách thức này, Bộ Công thương cho biết đã yêu cầu các địa phương 
quản lý chặt chẽ biến động giá cả trên địa bàn thông qua nhiều chỉ đạo quyết liệt. Đồng 
thời, Bộ cũng kêu gọi các cơ quan chức năng hỗ trợ trong việc thông tin kiểm soát giá 
tiêu dùng. Đồng thời, họp liên Bộ Nông Lâm - Năng lượng và Mỏ sẽ nghiên cứu, ban 
hành các biện pháp hỗ trợ chi phí sản xuất hàng hóa trong nước. Ngoài ra, việc kiểm 
soát hàng hóa nhập vào Lào sẽ được thực hiện chặt chẽ hơn để đảm bảo tiêu chuẩn 
Quốc gia, Bộ trưởng Công thương cho biết. 
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 Lào khả năng không đạt được mục tiêu Kế hoạch  

Kinh tế - Xã hội 5 năm 
heo Vientieane Times, nội dung Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm lần 
thứ 8, mục tiêu của Lào trong giai đoạn 2016-2020 là có mức tăng trưởng bình 

quân 7.2%/năm. Tuy nhiên, đối mặt với nhiều thách thức, khả năng tăng trưởng của 
Kinh tế Lào chỉ đạt bình quân 6.7% sau 4 năm qua. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, nước này sẽ cần thêm khoản đầu tư 5.3 tỷ USD, 
tương đương 26% tổng GDP để đảm bảo khả năng tăng trưởng từ 6.7-7% vào năm 
2020. 

Khoản vốn này bao gồm 50% đến từ đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước, chủ yếu là 
trong lĩnh vực thủy điện, đặc khu Kinh tế, công nghiệp chế biến và du lịch. 22% trong 
đó đến từ lĩnh vực đầu tư tài chính - ngân hàng, 11% đến từ đầu tư công và phần còn 
lại là vốn ODA. 

Trong 4 năm đã qua, Lào phải vật lộn để phát triển nền Kinh tế dễ tổn thương từ bên 
ngoài và hạn chế thu ngân sách. Ngoài ra, giá cả thị trường và khoáng sản bấp bênh 
khiến một trong những nguồn thu chính của Lào không ổn định. 

Đã không dưới 2 lần, Chính phủ Lào thừa nhận việc nước này bị thâm hụt ngân sách 
kinh niên, nợ công tăng cao, dự trữ ngoại hối yếu và liên tục bị thất thoát tài chính. Nợ 
công và các khoản thanh toán dự án chậm cản trở sự phát triển của khu vực doanh 
nghiệp và việc làm cho người lao động. 

Năm 2016, Lào đạt mức tăng trưởng GDP 7%, năm tiếp theo, khả năng tăng trưởng 
giảm nhẹ, còn 6.9% và năm ngoái, sau nhiều sự cố, mức tăng trưởng GDP của Lào chỉ 
đạt 6.3%. Nhiều tổ chức dự báo, trong đó có cả Chính phủ Lào, khả năng tăng trưởng 
năm 2019 này chỉ có thể ở mức 6.5-6.7%. 

Lào vẫn đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường kiểm soát tham nhũng, 
quản lý chặt chẽ ngành gỗ và đầu tư mạnh vào các siêu dự án với kỳ vọng đạt mức 
tăng trưởng đột biến trong tương lai. 
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 Lào khó cải thiện môi trường kinh doanh trong năm tới 
heo KTXH, thông tin từ Cục Xúc tiến Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, nỗ 
lực tạo môi trường kinh doanh tại Lào khó có thể chuyển biến rõ rệt trong năm 

2020 đến từ nhiều lý do. 

Diễn ra hôm 26/6 tại thủ đô Viêng Chăn, cuộc họp phổ biến bộ quy tắc mở rộng, hỗ 
trợ thực hiện Chỉ thị số 02 của Thủ tướng về Cải cách quy định và cơ chế điều phối 
kinh doanh tại Lào đã diễn ra dưới sự chủ trì của Cục trưởng Xúc tiến đầu tư, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, ông Outakeo Keoduangsin và Phó chủ tịch Phòng Công nghiệp và 
thương mại Lào, bà Valy Vetxaphong. Ngoài ra, cuộc họp có sự tham gia của đại diện 
các sở ban ngành hữu quan, các chuyên gia kinh tế và đại diện một số doanh nghiệp 
nước ngoài. 

Tại cuộc họp, xoay quanh công tác thực hiện Chỉ thị 02, các thành viên tham dự đã 
được tham khảo các văn bản pháp lý mới nhất liên quan đến vấn đề cải thiện các chỉ 
số tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư tại Lào như Chỉ thị về việc thông qua danh mục 
hoạt động quản lý và hoạt động tô nhượng tại Lào; Hướng dẫn về chính sách ưu đãi 
thuế quan và VAT đối với hàng nhập khẩu; Quyết định về việc thành lập và quản lý 
văn phòng đại diện của pháp nhân nước ngoài tại Lào... 

Ngoài ra, tiến độ thực hiện cải cách cơ chế kinh doanh và thực hiện 10 chỉ số thuận lợi 
kinh doanh của Lào giai đoạn 12 tháng đã được Bộ Kế hoạch Đầu tư lập thành báo cáo 
chính thức gửi Ngân hàng thế giới cách đây không lâu. Mặc dù ghi nhận những chuyển 
biến nhất định, Cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư vẫn không đánh giá cao khả năng 
thăng bậc xếp hạng thuận lợi trong kinh doanh của Lào trong năm 2020 tại bảng xếp 
hạng thế giới của WB, vị này chỉ ra một số nguyên nhân chính bao gồm: 

Bất chấp việc có nhiều quy định, cơ chế được điều chỉnh hoặc xây dựng mới, tuy nhiên 
trên thực tế lại chưa được áp dụng hoặc chưa đem lại chuyển biến trong vòng 12 tháng 
qua, do đó, WB nhiều khả năng sẽ không đưa các điều chỉnh này vào trong báo cáo 
đánh giá năm 2020 và ít nhất Lào phải chờ đến năm tiếp theo, với điều kiện những 
thay đổi này mang lại hiệu quả tích cực. 

Các chỉ số mà Lào cơ bản đã áp dụng cơ chế mới nhưng gặp vướng mắc bao gồm chỉ 
số thứ 6 về bảo hộ các nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ có có tác dụng khi thị trường chứng khoán 
Lào ghi nhận có ít nhất 10 doanh nghiệp niêm yết trở lên. Ngoài ra, một số chỉ số 
không góp phần thay đổi thứ hạng đáng kể trong thời gian tới do quan hệ mật thiết đến 
sự điều chỉnh quy định pháp lý đi kèm, như chỉ số 9 về việc bắt buộc thực thi hợp đồng 
và chỉ số 10 về vấn đề doanh nghiệp pháp lý. Vì vậy, cần chờ đến ít nhất năm 2021, 
môi trường kinh doanh tại Lào mới có sự chuyển biến rõ rệt theo hướng tích cực hơn 
và đạt thứ hạng 2 chữ số theo mong đợi, lãnh đạo Cục Xúc tiến đầu tư cho biết. 
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 Tình hình tài chính, ngân hàng tại Lào  

4 tháng đầu năm 2019 
heo Vientiane Times, dẫn báo cáo tài chính 5 tháng đầu năm 2019 mới 
được Ngân hàng Trung ương Lào công bố tại phiên họp Chính phủ mở 
rộng lần thứ nhất, tỷ lệ lạm phát của Lào ở mức 1.90%, đồng Kíp mất giá 
2.01% so với USD, 3.81% so với tiền bath. Ngoài ra, 4 tháng đầu năm, tỷ 

lệ nợ xấu  chiếm 3.13% tổng giá trị tín dụng chung của các ngân hàng thương mại. 
Quỹ chính sách xóa đói giảm nghèo của Lào trong 4 tháng đầu năm thực hiện được 
hơn 30 tỷ Kíp. 

Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào BOL Sonxay Sithphaxay, tỷ lệ lạm phát 
của Lào duy trì ở mức thấp, đảm bảo dưới 5% mà Quốc hội đã đề ra; lượng tiền M2 
tăng  8.12% trong 4 tháng đầu năm 2019 trong khi kế hoạch đặt ra là không quá 20%. 
Ngoài ra, chênh lệch tỷ giá quy đổi Kíp/USD giữa ngân hàng thương mại và thị trường 
ở mức 2.33%, tỷ giá quy đổi Kíp/bath chênh lệch ở mức 0.89%. 4 tháng đầu năm, quỹ 
dự trự ngoại tệ của Lào đảm bảo khả năng nhập khẩu trong 3.2 tháng, trong khi chỉ 
tiêu đặt ra không dưới 3 tháng. 

Cũng theo báo cáo, tỷ lệ lãi xuất tiền gửi từ đầu năm có xu hướng giảm, lãi xuất cho 
vay tăng nhẹ. Cụ thể, lãi xuất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đối với tiền Kíp tăng lên 5.38% 
so với cùng kỳ 4 tháng đầu năm 2018, bên cạnh đó, lãi xuất tiền bath giảm từ 3.66% 
xuống 3.65%, tiền USD tăng từ 3.79% lên 3.83%. 

Lãi xuất vay ngắn hạn đối với khách hàng loại A của các ngân hàng thương mại tăng 
từ 9.14% lên 9.2%, lãi xuất tiền bath tăng từ 7.59% lên 7.89%, lãi xuất USD giảm từ 
7.45% xuống 7.43%. 

Tính đến hết tháng 4/2019, tổng giá trị tiền gửi tại các ngân hàng thương mại của Lào 
đạt 83.495,56 tỷ Kíp, tăng 8.52%, chiếm 50.87% GDP, kế hoạch đến cuối 2019, mức 
tiền gửi này sẽ chiếm 59.8% tổng GDP. Cùng thời điểm, tổng giá trị tín dụng tại thời 
điểm kết thúc tháng 4/2019 của các ngân hàng thương mại ở mức 76.289,54 tỷ Kíp, 
tăng 3.27%, chiếm 46.48% GDP, kế hoạch năm đặt ra là 55% GDP. Tín dụng cho lĩnh 
vực nông nghiệp là 8.55%, công nghiệp đạt 28.03%, dịch vụ chiếm 31.23% và các lĩnh 
vực khác chiếm 14.91%. 

Trích lập quỹ xóa đói giảm nghèo quốc gia sau 4 tháng đầu năm đạt 30.14 tỷ USD, 
trong đó để giải phóng nợ cấp huyện, địa phương trọng điểm 20.53 tỷ Kíp, cấp trọng 
điểm trung ương - địa phương 3.25 tỷ Kíp, công tác 3 " xây dựng" 6.36 tỷ Kíp. Hết 
tháng 4, tổng số dư tín dụng trong lĩnh vực này còn 2.996,85 tỷ Kíp. 

Đối với tín dụng cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, hết tháng 4/2019, các ngân hàng 
đã giải ngân 20.07% tổng giá trị tín dụng chung. 

T 



 

Website: www.tapchilaoviet.com  Facebook: www.facebook.com/groups/tapchilaoviet SĐT: 020 9965 5568 

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 34 

Chính phủ Lào nỗ lực thanh toán nợ 
cho các doanh nghiệp 

heo KTXH, mặc dù đang đối mặt với căng thẳng ngân sách gia tăng, Chính phủ
Lào vẫn cam kết sẽ nỗ lực thanh toán các khoản nợ để duy trì thanh khoản tài
chính cho các doanh nghiệp tư nhân. Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính 

Somdy Duangdy tại Phiên họp Chính phủ Lào mở rộng diễn ra tuần trước, giai đoạn 
2018 đến đầu 2019, hơn 3.000 tỷ Kíp đã được Chính phủ Lào thanh toán cho doanh 
nghiệp thông qua các ngân hàng thương mại theo hình thức chuyển nợ 3 bên. Động 
thái này được xem là hỗ trợ giảm gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp trong việc 
tiếp tục duy trì hoạt động. 

Theo Bộ trưởng Somdy, hàng năm Chính phủ Lào đều phần bổ một phần ngân sách 
để giải quyết nợ cho các doanh nghiệp, năm 2019, con số này là hơn 400 tỷ Kíp. Đồng 
thời, các kế hoạch thanh toán nợ hiệu quả đang được phác thảo để giúp doanh nghiệp 
tháo gỡ khó khăn do vấn đề tài chính trong các dự án. Các doanh nghiệp có tỷ lệ nợ từ 
Chính phủ cao hơn nợ ngân hàng sẽ được ưu tiên nhận nhiều khoản hoàn trả hơn. 

Trong những năm qua, nợ công của Lào tăng cao do Chính phủ kêu gọi doanh nghiệp 
đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng công cộng. Hiện, mức nợ công của Lào đang vượt 
quá 60 trổng GDP quốc gia. Bên cạnh việc không có báo cáo chính thức về các khoản 
nợ doanh nghiệp, Lào cũng thừa nhận việc sử dựng ngân sách để thanh toán các khoản 
nợ trên sẽ bị kéo dài, gây gánh nặng trả nợ lớn cho các doanh nghiệp khi phải vay vốn 
ngân hàng để thực hiện trước dự án. 

Các chuyên gia Kinh tế cho rằng, bối cảnh nhiều dự án công sẽ hoàn thành trong năm 
nay, khó khăn về nợ đối với các doanh nghiệp sẽ còn tăng cao. Việc Chính phủ trì hoãn 
thanh toán nợ không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn tác động trực tiếp đến 
hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại. 

Trong thời gian tới, Ủy ban đặc biệt của Chính phủ sẽ tăng cường thanh tra tiêu chuẩn 
và chi phí thực hiện dự án công đã hoàn thiện khi ghi nhận nhiều dự án bị đội giá 
nhưng chất lượng thấp. Thanh tra sớm các dự án mới để đảm bảo hạn chế thất thoát 
ngân sách. 

T 



 

Website: www.tapchilaoviet.com  Facebook: www.facebook.com/groups/tapchilaoviet SĐT: 020 9965 5568 

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 34 

Thủ tướng Lào kêu gọi khu vực doanh nghiệp đầu tư 
phát triển nông thôn 

heo KTTM, để Lào sớm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Tại Phiên 
họp Chính phủ mở rộng diễn ra hồi cuối tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Thonglun 
Sisoulith nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp tư nhân trong việc thúc đẩy 

phát triển khu vực nông thôn thông qua các đầu tư thương mại và cải thiện dịch vụ tại 
khu vực này, nhất là các khu vực có nhiều người dân nghèo sinh sống, góp phần tạo 
thu nhập và nâng cao chất lượng sống cho nhóm người này. 

Thủ tướng gợi ý các tiềm năng đầu tư mà các doanh nghiệp có thể tham khảo khi tham 
gia phát triển tại khu vực nông thôn, đặc biệt là khả năng canh tác cây trồng hữu cơ 
như hoa màu và lúa gạo, sản phẩm tạo ra có thể xuất khẩu sang thị trường Asean hoặc 
Trung Quốc.  

Trên thực tế, những thập kỷ gần đây, mức độ thành công của công cuộc xóa đói giảm 
nghèo vùng nông thôn mà Chính phủ Lào áp dụng đã không đạt được như kỳ vọng. 
Tỷ lệ các hộ gia đình nghèo vẫn cao, đặc biệt là các tỉnh miền núi như Phongsaly, 
Huaphan, Oudomxay, Xekong và Xaysomboun. Các địa phương trên đã không ghi 
nhận nhiều tiến triển trong cải thiện đời sống nông thôn khi nguồn ngân sách nhà nước 
đang còn hạn chế. Việc cải thiện đời sống và cung cấp việc làm vẫn chưa có biện pháp 
hiệu quả. 

Thủ tướng kêu gọi các ban ngành cơ quan nhà nước tích cực hỗ trợ doanh nghiệp có ý 
định đầu tư phát triển nông thôn nghiên cứu tiềm năng mà khu vực này có thể mang 
lại, đặc biệt là các dự án nông nghiệp. 

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, hiện cả nước Lào còn 64.593 hộ nghèo, 1.536 bản nghèo 
và 23 huyện nghèo với điều kiện vật chất, hạ tầng cơ sở hạn chế, người dân không tiếp 
cận được với lưới điện quốc gia cũng như các điều kiện Giáo dục, Y tế. Nhiều doanh 
nghiệp có nguyện vọng đầu tư vào khu vực nông thôn Lào đều kêu gọi Chính phủ nước 
này mở rộng chính sách ưu đãi và hỗ trợ pháp lý hơn nữa. Trong những năm qua, ngoài 
nông nghiệp, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã đầu tư hàng tỷ Kíp để phát triển du lịch 
địa phương và một số lĩnh vực khác. 
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Chính phủ Lào tăng cường kiểm tra chất lượng 
xây dựng thủy điện 

heo Vientiane Times, việc kiểm tra các dự án thủy điện đã được Chính phủ Lào
đưa lên hàng đầu để đảm bảo an toàn trước các rủi ro. Để củng cố niềm tin của
người dân và dư luận trong nước, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Khammany 
Inthilath khẳng định việc kiểm tra tiêu chuẩn đập sẽ diễn ra thường xuyên và 

chặt chẽ, hiện tại, Bộ này đã đang theo dõi hoạt động của hơn 510 dự án đập và đỉnh 
chỉ nhiều dự án do không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết. 

Chính phủ Lào đang tính đến áp dụng nhiều biện pháp an toàn sau sự cố vỡ đập phụ 
D, thủy điện Xepian Xenamnoy hồi tháng 7 vừa qua tại Sanamxay, tỉnh Attapeu khiến 
hơn 40 người thiệt mạng và nhiều người mất tích cũng như thiệt hại lớn về tài sản. Lào 
thừa nhận hàng nghìn người dân đã bị ảnh hưởng và gặp vô vàn khó khăn trong cuộc 
sống sau một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử. Đây là bài học lớn cho 
Lào, hậu quả của sự buông lỏng quản lý tiêu chuẩn các dự án đầu tư trong nước. 

Lào đã thành lập một ủy ban quản lý an toàn đập, hợp tác với các chuyên gia nước 
ngoài để kiểm tra toàn diện 63 dự án thủy điện đang hoạt động trên toàn quốc. Việc 
kiểm tra bao gồm mức độ đạt tiêu chuẩn về an toàn, sản xuất và ảnh hưởng đến đời 
sống người dân trong khu vực. Ngoài ra, một ủy ban khác cũng được tổ chức để kiểm 
tra chất lượng thi công của những dự án thủy điện khác đang trong quá trình thi công 
và có quyền khuyến nghị Chính phủ dừng cấp phép phát triển dự án nếu nhà đầu tư 
không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết. 

Hiện 63 nhà máy sản xuất điện đang hoạt động tại Lào có tổng công suất lắp đặt 7.213 
MW và có 112 dự án khác đang được xây dựng với tổng công suất 7.598 MW, ngoài 
ra, còn 340 dự án khác đang trong quá trình phát triển có tổng công suất dự kiến 19.494 
MW.  
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Lào thúc đẩy số hóa nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa 
heo KTXH, trong khuôn khổ chương trình hành động nhằm giúp Lào đạt các
Mục tiêu phát triển bền vững SDGs 2030, các chương trình nghị sự Quốc gia đã
đưa việc khuyến khích, thúc đẩy việc số hóa nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ 

và vừa MSMEs là một trong những mục tiêu chính cần đạt được nhằm tăng khả năng 
cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước trên thị trường. 

Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế MSMEs lần thứ 2 tại Lào đã được Bộ Công thương, Bộ Bưu 
chính Viễn thông, Phòng Công nghiệp và Thương Mại LNCCI đồng tổ chức. Nhiều 
doanh nghiệp tham dự buổi lễ đã có cơ hội trao đổi thông tin và nắm bắt chính sách 
của quốc gia về số hóa nền Kinh tế, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp MSMEs. Sự kiện 
được hỗ trợ thực hiện bởi chương trình hội nhập Lào và Asean “RELATED”, ADB và 
WB. 

Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Thansamai Kommasith khẳng định cơ quan này sẽ 
tạo điều kiện tối đa cho việc số hóa các doanh nghiệp MSMEs, được đánh giá một 
bước đi quan trong trong phát triển nền Kinh tế chung của Lào. Bộ Bưu chính Viễn 
thông sẽ phát triển các cơ sở hạ tầng CNTT cần thiết, thông qua các hợp tác thực tế về 
hoạch định chính sách chi tiết, khả năng tiếp cận tài chính, thị trường và dữ liệu thống 
kê, khả năng cạnh tranh của MSMEs sẽ được nâng cao đáng kể nếu so sánh với thực 
tế các quốc gia khác trong khu vực đã áp dụng thành công chính sách này. Việc tiêu 
chuẩn hóa, phổ biến kiến thức, thiết lập hệ thống chứng nhận sản phẩm và dịch vụ và 
bổ sung nhân lực cũng là một phần quan trọng cần lưu ý, Bộ trưởng Thansamai cho 
biết thêm. 

T 



 

Website: www.tapchilaoviet.com  Facebook: www.facebook.com/groups/tapchilaoviet SĐT: 020 9965 5568 

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 34 

Hoàn thành đường nối từ Thái Lan tới Luang Pha 
Bang của Lào 

heo báo chí Lào và Thái Lan, con đường nối từ tỉnh Nan, Thái Lan với tỉnh 
LuangPhabang của Lào, giúp giảm thời gian di chuyển giữa hai tỉnh xuống chỉ 
còn 5 giờ so với 9 giờ trước đây. 

Theo thông tin từ Chủ tịch Cơ quan hợp tác phát triển kinh tế các nước láng giềng của 
Thái-lan NEDA, ông Perames Vudthiornetiraks cho biết chi phí xây dựng cho con 
đường mới này vào khoảng 1,98 tỷ baht (65 triệu USD). Trong đó Thái-lan đã đóng 
góp khoảng 395,4 triệu baht và cung cấp khoản vay 1,58 tỷ baht để hoàn thành con 
đường, chiếm 80% trên tổng chi phí, trả dần trong 10 năm với lãi xuất 15%/năm. Đồng 
thời, khoản viện trợ không hoàn lại đi kèm điều khoản cam kết sử dụng hàng hóa và 
dịch vụ Thái Lan ít nhất 50% tổng giá trị đầu tư trong tương lai. 

Khi đi vào hoạt động, đường sẽ có hai làn xe và kéo dài 114 km, giúp mở rộng mạng 
lưới các cung đường từ trạm kiểm soát biên giới Hoai Kon thuộc huyện Salermprakiat, 
tỉnh Nan – Thái-lan tới Thành phố Luang Phabang của Lào, cố đô di sản thế giới được 
UNESCO công nhận 

Dự kiến con đường mới này sẽ thu hút thêm từ 10-20% du khách đến hai tỉnh của Thái-
lan và Lào, đặc biệt là các du khách từ Trung Quốc, Việt Nam và châu Âu. 

Theo ông Pheng Douangngeun, Cục trưởng Cục Đường bộ Lào cho biết, cộng đồng 
địa phương từ lâu đã luôn mong mỏi một con đường mới, điều này sẽ giúp giao thông 
đi lại thuận tiện hơn và giúp người dân địa phương phát triển các điểm du lịch dọc theo 
tuyến đường. 

Cũng theo báo chí Thái Lan, bên lê Hội nghị thượn đỉnh Asean diễn ra mới đây tại thủ 
đô Bangkok, Lào đã đề xuất nội các Thái Lan thông qua Thủ tướng Chan Ocha xem 
xét dự án hợp tác đầu tư xây dựng cầu vượt sông Mekong nối Chiengman - 
Luangprabang trị giá không dưới 1 tỷ Bath. Thời gian thiết kế 12 tháng và thi công 24 
tháng. 
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Triển khai xây dựng Quốc lộ 11, nối Viêng Chăn với 
miền Bắc Thái Lan 

heo Vientiane Times, Quốc lộ 11 có chiều dài 122 Km, tổng giá trị đầu tư 1.8 
tỷ bath, mất 36 tháng thi công, hoàn thiện.  

Sáng 29/6, lễ ký kết MOU về triển khai dự án Quốc lộ 11 giữa Bộ Công chính 
Vận tải Lào và các nhà thầu đã diễn ra tại khách sạn Landmark, thủ đô Viêng Chăn. 
Tham dự, chứng kiến buổi lễ có Bộ trưởng Bounchanh Sinthavong. 

Theo thông tin dự án, Quốc lộ 11 sẽ có chiều dài 122 Km, kết nối quận Sangthong, thủ 
đô Viêng Chăn với huyện Mưn và Xanakham thuộc tỉnh Viêng Chăn và thông sang 
tỉnh Xaynhabuly trước khi đến biên giới miền Bắc Thái Lan. Dự án sẽ mất 36 tháng 
để thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào lưu thông năm 2022. Các đơn vị tư vấn dự 
án bao gồm Công ty tư vấn kỹ thuật Châu Á, Công ty tư vấn kỹ thuật vận tải Lào, 
Công ty phát triển tư vấn và kỹ thuật Lao Global. Các đơn vị thi công dự án bao gồm 
Công ty Prayoonchai, Công ty S-Khemarat và Công ty Thavexok, đều đến từ Thái Lan. 

Quốc lộ 11 bao gồm 2 làn đường, mỗi làn rộng 3.5m, bao gồm 9 cầu vượt, cho phép 
tốc độ tối đa 80 Km tại vùng núi và 40 Km tại khu vực dân cư. Tổng giá trị đầu tư hơn 
1.8 tỷ bath, được vay từ Cơ quan hợp tác phát triển các nước láng giềng Thái Lan 
NEDA. Khoản vay có thời hạn 25 năm, áp dụng mức lãi xuất 1.25% năm và có 7 năm 
miễn trả. 
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Tin vắn: 

Lào đặt mục tiêu đến năm 2030 thu nhập bình quân 
đầu người đạt hơn 7 nghìn USD 

heo Tầm nhìn phát triển kinh tế Lào vừa được công bố, Lào đặt mục tiêu vào 
năm 2030, thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 7.351 USD, GDP bình quân tăng 
4 lần so với năm 2015. 

Ngoài mục tiêu giữ gìn ổn định Chính trị, Quốc phòng an ninh, Lào đặt mục tiêu tăng 
trưởng GDP cao gấp 4 lần so với năm 2015, con số tổng sản phẩm quốc nội của Lào 
thời điểm đó đạt khoảng 12.8 tỷ USD. Đồng thời, GNI tăng từ 1.970 USD lên 7.351 
USD, cao hơn mục tiêu của Việt Nam khi nước ta chỉ đặt mục tiêu 6.500 USD và tăng 
lên 10.000 USD thu nhập bình quân đầu người vào 2035. Đến năm 2030, Lào dự kiến 
sẽ bắt đầu đạt hiệu quả chiến lược phát triển bền vững, kinh tế tăng trưởng ổn định. 
Đưa Lào thành nước có mức thu nhập trung bình cao. Chủ động về tài chính, áp dụng 
Chính phủ số toàn diện, môi trường sản xuất và đầu tư thuận lợi. Có hệ thống cơ sở hạ 
tầng đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển. 

Đến năm 2030, Kinh tế Lào vẫn xác định gắn liền ngành chủ lực Nông nghiệp với 
Công nghiệp và Dịch vụ. 

Bên cạnh đó. Chính phủ Lào đặt mục tiêu phát triển quốc gia này trên cơ sở trí tuệ và 
tài nguyên con người. Sở hữu nền kinh tế xanh và đảm bảo ít tác động môi trường. 
Đồng thời, lĩnh vực văn hóa vẫn sẽ được chú trọng phát huy song song với việc tiếp 
tục giữ gìn, duy trì hòa hợp dân tộc 

Lào và Thái Lan thỏa thuận mở rộng tuyến đường sắt 
Viêng Chăn 

heo báo chí Lào, giai đoạn 2 nối tuyến đường sắt từ ga ngoại ô Thanaleng đến 
trung tâm thủ đô Viêng Chăn có chiều dài 7.5 Km dự kiến sẽ triển khai trong 
năm này và hoàn thành vào 2021. 

Mới đây, theo Laoedaily, Cục đường sắt, Bộ Công chính Vận tải Lào vừa ký biên bản 
ghi nhớ về dự án trên với Công ty Xây dựng Sermsanguan, Thái Lan. Tham dự buổi 
lễ có Bộ trưởng Bounchanh Sinthavong. 

Giai đoạn 2 của dự án sẽ kết nối nhà ga Thanaleng, quận Hatxaiphong đến bản 
Khamsavath, trung tâm Quận Xaysettha. Theo thỏa thuận, thời gian thi công được ấn 
định là 27 tháng. Theo thông tin, đây tiếp tục là dự án lấy vốn từ khoản vay Tổ chức 
hợp tác phát triển kinh tế các nước láng giềng NEDA của Thái Lan, trị giá 994 triệu 
Bath, trong đó có 30% vay dưới dạng trợ cấp và 70% khoản vay có lãi xuất thấp. 
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Tuyến đường sắt 11 Km nối trung tâm Viêng Chăn với Nongkhai, Thái Lan được kỳ 
vọng sẽ tăng cường lượng người qua lại giữa hai bên, tăng đáng kể hiệu quả du lịch. 

Nhà ga mới tại Khamsavath sẽ cách Thạt Luổng khoảng 4 Km, cung cấp tuyến đường 
ngắn hơn khoảng 6 Km so với đường bộ hiện nay. 

Khai trương trung tâm thương mại Xăng Chiêng, thủ 
đô Viêng Chăn 

heo KTXH, trung tâm thương mại quốc tế Xăng Chiêng (San Jiang) Shopping
Mall  chính thức mở cửa hoạt động sau lễ khai trương diễn ra sáng vào 4/7 vừa
qua. Tham dự buổi lễ có Đô phó Thủ đô Viêng Chăn Sihun Siththileuxay, đại 

diện lãnh đạp các sở, ban ngành liên quan cùng đại diện công ty chủ quản TNHH San 
Jiang Lao. 

Tại lễ khai trương, Chủ tịch San Jiang Lao, ông Ding Gua Jiang mô tả trung tâm thương 
mại Xăng Chiêng như là nơi hiện diện của các nhãn hàng tiêu dùng nổi tiếng thế giới, 
trung tâm thương mại nhập khẩu nhiều hàng hóa Trung Quốc nhất trong khu vực và 
đồng thời, là trung tâm thương mại lớn nhất tại Lào. Các hạng mục của trung tâm 
thương mại Xăng Chiêng nằm trên tổng diện tích đất hơn 70 nghìn m2, trong đó có 
bãi đỗ xe hơn 7.000 m2 và phần còn lại cho không gian thương mại. Ngoài ra, tầng 
thứ 5 của Xăng Chiêng Shopping Mall sẽ hiện diện một khách sạn cao cấp. 

San Jiang Shopping Mall sẽ là điểm nhấn mới của thủ đô Viêng Chăn, tạo điều kiện 
mở rộng thương mại theo chính sách vành đai, con đường mà Trung Quốc đã đề ra,vị 
giám đốc này phát biểu thêm.Tại lễ khai trương, ban tổ chức cũng đã mời khá nhiều 
ngôi sao giải trí lớn của Lào tham dự biểu diễn nghệ thuật như Alexandra, Kee 
Daophet, Kai Overdance. San Jiang Shopping Mall nằm tại bản Vattaynoythong, quận 
Sikhottabong, thủ đô Viêng Chăn. 

Tập đoàn năng lượng Nhật Bản đầu tư cung cấp khí 
hóa lỏng LPG tại Lào 

heo Lao Edaily, tại Khu kinh tế phức hợp Xaysettha tuần vừa qua, đã diễn ra lễ
công bố hoạt động chính thức công ty Gas One Lao, một liên doanh giữa Nhật
Bản Saisan với Công ty AMZ Company, có trụ sở tại Thadeua, quận Sisattanak 

để cung cấp năng lượng dưới dạng khí hóa lỏng LPG. Tham dự buổi lễ có Bộ trường 
Khoa học và Công nghệ Bosengkham Vongdara, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản và 
đại diện doanh nghiệp. Gas One Lao được thành lập từ tháng 1 và thuộc chuỗi công ty 
con của Tập đoàn năng lượng Nhật Bản Saisan, chuyên cung cấp khí hóa lỏng LPG. 
Tập đoàn này có 9 công ty liên doanh tại 8 nước Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm 
Mông Cổ, Việt Nam, Úc, Indonesia, Campuchia, Bangladesh, Nepal và Thái Lan. 

T 

T 



 

Website: www.tapchilaoviet.com  Facebook: www.facebook.com/groups/tapchilaoviet SĐT: 020 9965 5568 

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 34 

Khởi công dự án thủy điện cỡ nhỏ 
Nậm Ngao, tỉnh Bokeo 

heo Medialao, dự án thủy điện Nậm ngao, sông Nậm ngao, thuộc địa bàn bản
Namsen, huyện Huayxai, tỉnh Bokeo vừa mới được chính thức khởi công hôm
30/6 vừa qua với sự có mặt chứng kiến của lãnh đạo Tỉnh, các sở, ban ngành 

cùng lãnh đạo địa phương nơi triển khai dự án. 

Thủy điện Nậm Ngao là dự án cỡ nhỏ, có công suất lắp đặt 15MW, đạt khả năng sản 
xuất tối đa 81 GWh/năm, đập cao 47m, dài 211.6m, diện tích hồ chứa 1.428 Km2, cao 
397m. Tổng giá trị đầu tư 35 triệu USD, dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Hai 
doanh nghiệp hợp tác thi công dự án trên là Haikorn Power của Lào và Sichuan 
Chianghui - Công ty xây dựng và lắp đặt điện của Trung Quốc. 

Theo thông tin dự án cho biết, người dân ba bản thuộc huyện Huayxai bị ảnh hưởng 
bởi dự án thủy điện trên bao gồm Namsen, Namle và Namphet sẽ được nhận khoản 
đền bù hơn 15 tỷ Kíp. 

UNESCO công bố Cánh đồng chum là 
di sản văn hóa thế giới 

heo báo chí Lào, sáng 6/7 là thời khắc quan trọng của người dân Lào nói chung 
và người dân Xiêng Khoảng nói riêng khi Cánh đồng chum, di tích lịch sử, văn 
hóa nổi tiếng đã chính thức là một phần của danh sách các di sản thế giới. 

Theo thông tin từ Cục di sản, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào, tại cuộc họp của 
Ủy ban di sản thế giới lần thứ 43 tại thủ đô Baku, Azerbaijan. UNESCO đã công bố 
đưa di tích Cánh đồng chum tại tỉnh Xiêng Khoảng vào danh sách chính thức các Di 
sản văn hóa thế giới. 

Cục trưởng Cục Di sản Thongbai Phothisane chia sẻ với truyền thông Lào tại một cuộc 
phỏng vấn hôm qua cho biết, ngày 6/7/2019 là thời khắc tự hào của mọi người dân 
Lào, đặc biệt là nhân dân Xiêng Khoảng. Sau hơn 20 năm chờ đợi, Cánh đồng chum, 
di sản đi cùng dòng chảy lịch sử lâu đời của đất nước Triệu Voi sẽ được bạn bè thế 
giới biết đến như một di sản của nhân loại. 

Cánh đồng chum tại Xiêng Khoảng là di sản thế giới thứ 3 của CHDCND Lào, sau cố 
đô LuangPrabang và chùa đá Vatphu, tỉnh ChamPasak. 

T 
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Lào tăng cường quản lý rủi ro thiên tai 
heo Laophattana, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đang có hợp tác với một số đối tác
phát triển thực hiện dự án cấp khu vực về quản lý, phát hiện rủi ro thiên tai Đông
Nam Á SADRMP. Dự án bao gồm công tác giảm thiểu tác động lũ lụt tại Huyện 

Xay, tỉnh Oudomxay; tăng cường năng lực khí tượng thủy văn của Lào; cải thiện khả 
năng ứng phó thiên tai. 

Diễn ra hôm 4/6, ban chỉ đạo SADRMP tại Lào đã tổ chức cuộc họp thường kỳ với sự 
tham gia của đại diện chính quyền tỉnh Luangprabang, Phongsaly, Oudomxay và đại 
diện của Ngân hàng thế giới tại Lào. 

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự nhận định thiên tai đang là thách thức hàng đầu 
của Lào trong việc đạt được thành tựu theo kế hoạch Kinh tế - Xã hội 5 năm giai đoạn 
2016-2020 với việc liên tục các trận lũ lụt, hạn hán và bão nhiệt đới xảy ra trong mỗi 
năm, thiệt hại gây ra cho nền Kinh tế Lào là vô cùng lớn. Việc Lào tăng cường hợp tác 
với các đối tác phát triển trong cải thiện khả năng ứng phó thiên tai nằm trong khuôn 
khổ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững SDGs thứ 13 về khí hậu. Dự án kéo dài 5 
năm từ 2017-2022 được thực hiện trên nguồn vốn vay 30 triệu USD từ WB và 1 triệu 
USD của Lào vào SADRMP thông qua các dự án phát triển, cải thiện hạ tầng để ứng 
phó với tác động thiên tai tại các tỉnh phía Bắc. 

Nhật Bản hỗ trợ Lào phát triển phụ nữ khởi nghiệp 
heo Laophattana, diễn ra tuần vừa qua tại thủ đô Viêng Chăn, Cơ quan Phát triển
nguồn nhân lực Lào – Nhật Bản LJI, dưới sự hỗ trợ của JICA, đã tổ chức hội
thảo về khởi nghiệp cho doanh nhân nữ, nhằm thúc đẩy Lào hội nhập khu vực 

trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp Nhật 
Bản thông qua JICA. Hội thảo có sự tham gia của đại diện các tổ chức, Đại sứ quán 
Nhật Bản tại Lào, các đơn vị doanh nghiệp hai bên, một số cơ sở giáo dục tại Lào và 
Hội nữ doanh nhân Lào. 

Các thành viên tham dự hội thảo đã đánh giá cáo đóng góp đáng kể của doanh nghiệp 
có người đứng đầu là phụ nữ Lào trong nền Kinh tế chung của Lào, tạo cơ hội việc 
làm và thu nhập cho nhiều lao động trong nước. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc hội nhập, tìm kiếm hợp tác quốc tế. Hội thảo cung cấp kiến thức cơ bản quan 
trọng cho các nữ doanh nhân Lào trong việc hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản và tự 
khởi nghiệp,đồng thời là diễn đàn trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các doanh 
nghiệp Lào và Nhật Bản . Ngoài ra, Nhật Bản cũng khuyến khích việc nâng cao vai 
trò của doanh nghiệp nữ tại Lào.  
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heo Laoedaily, phạt khi lái xe chưa đóng phí đường bộ, tịch thu bằng lái và phạt 
gấp 20 lần quy định đối với người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là 
các mức xử lý mà cơ quan chức năng Viêng Chăn sẽ áp dụng từ 1/7. 

Trong nỗ lực giảm thiểu tai nạn đường bộ tại thủ đô Viêng Chăn, lực lượng cảnh sát 
giao thông đã bắt đầu tăng cường kiểm tra, áp dụng các mức phạt rất nặng đối với 
trường hợp lái xe trong tình trang say rượu, bia. 

Theo Chỉ thị 188 của Thủ tướng và Quyết định 323 của Đô trưởng Viêng Chăn. Lái 
xe bị phát hiện có nồng độ cồn trong máu cao hơn 80mg/ lít khí thở sẽ bị giữ bằng lái 
1 tháng và nộp phạt từ 50 nghìn đến 1 triệu Kíp tùy theo loại phương tiện. Nếu vi phạm 
lần 2, mức phạt sẽ tăng gấp 10 lần và tài xế phải đóng gấp 20 lần quy định tại lần vi 
phạm quy định an toàn giao thông lần thứ 3 bị phát hiện, đồng thời, bằng lái xe sẽ bị 
tịch thu trong vòng 6 tháng đến 1 năm. 

Luxembourg hỗ trợ Lào phát triển Kinh tế Xã hội 
heo Vientiane Times, Luxembourg mới cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào nhằm đạt 

T được các mục tiêu phát triển, thoát khỏi nhóm các quốc gia kém phát triển cho

đến trước năm 2024 là phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao và Châu Âu Jean 
Asselborn nhân dịp có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Salermxay 
Kommasith nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Lào đến Luxembourg 
tuần vừa qua. 

Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá cao mối quan hệ và hợp tác giữa Lào và 
Luxembourg trông thời gian qua kể từ khi hai nước xác lập quan hệ ngoại giao năm 
1997. Luxembourg đã hỗ trợ Lào trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, du lịch, xử lý 
bom mìn, tài chính ngân hàng và phát triển nông thôn. Các hỗ trợ trên thuộc khuôn 
khổ Chương trình hợp tác ICPs của Chính phủ Luxembourg bao gồm 4 giai đoạn, có 
tổng trị giá 178 triệu Euro. 

Tại chuyến thăm và làm việc tại Luxembourg, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Salermxay 
Kommasith cùng đoàn cũng đã đến thăm Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Paulette 
Lenert và Thủ tướng Xavier Bettel. 

Từ 1/7, cảnh sát giao thông tại Viêng Chăn tăng cường 
kiểm tra, xử phạt 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

Tăng cường hợp tác thương mại biên giới Việt - Lào 
heo VOV.VN, Hội nghị “Xúc tiến hợp tác thương mại biên giới giữa 4 tỉnh của
Việt Nam - 4 tỉnh Bắc Lào” vừa được tổ chức tại tỉnh Xiengkhuang, Cộng hòa
DCND Lào với sự tham gia của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang 

và đại diện các Sở, ngành, doanh nghiệp, nhà đầu tư của 4 tỉnh Bắc Lào là Luang 
Prabang, Phongsaly, Houaphanh, Xiengkhuang và 4 tỉnh của Việt Nam là Điện Biên, 
Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An. 

Những năm qua, thực hiện Hiệp định thương mại song phương và Hiệp định Thương 
mại biên giới cùng nhiều thỏa thuận hợp tác chung và hợp tác trong các lĩnh vực cụ 
thể, trao đổi thương mại giữa các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam có chung đường 
biên giới với các tỉnh Bắc Lào đã có nhiều chuyển biến tích cực, kim ngạch thương 
mại hai chiều năm sao luôn cao hơn năm trước, đóng góp chung vào kim ngạch xuất 
nhập khẩu 1 tỷ USD năm 2018, tăng 13% so so với năm 2017. Các tỉnh có chung 
đường biên giới ở phía bắc của hai nước đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
giao thông, mở các cặp chợ cửa khẩu, chợ biên giới, tăng cường xúc tiến quảng bá 
thương mại thông qua các Hội chợ, triển lãm giới thiệu và mua bán sản phẩm. Chính 
quyền các địa phương có chung đường biên giới tăng cường gặp gỡ, trao đổi kinh 
nghiệm cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường cho doanh nghiệp hai bên hợp tác 
đầu tư, xuất nhập khẩu hàng hóa thuận lợi. Tuy nhiên, khó khăn trong quan hệ biên 
mậu giữa các tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với các tỉnh Bắc Lào vẫn 
còn nhiều, cản trở không nhỏ cho việc phát huy tiềm năng, thế mạnh quan hệ thương 
mại giữa các địa phương, vốn được cho là còn nhiều dư địa phát triển. 

Các đại biểu đã kiến nghị nhiều vấn đề nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về thương 
mại biên giới, tăng cường đầu tư hệ thống đường sá, kho bãi kết nối các cặp cửa khẩu 
hai nước (nhất là các công trình trên phần đất Lào). Cùng với đó đẩy nhanh tiến độ 
xây dựng hệ thống chợ biên giới theo qui hoạch được duyệt, cải thiện môi trường đầu 
tư, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, mở rộng sản xuất kinh 
doanh, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý, thông tin 
tình hình thương mại biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao trao đổi 
thương mại hai bên phát triển, phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu giữa hai nước Việt 
- Lào đạt mức tăng trưởng 10% trong năm nay.
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Tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt 
liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh 

tại Lào 
heo QĐND, Sáng 2-7, tại tỉnh Luang Prabang, Cộng hòa DCND Lào đã diễn ra 
buổi hội đàm giữa Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Ban công tác 
đặc biệt Chính phủ Lào. Tại cuộc họp, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chỉ 
đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia 

Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh đến khi không còn thông tin về 
nơi an táng liệt sĩ. Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam do Thượng tướng Lê 
Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban làm 
trưởng đoàn. Tham dự đoàn còn có đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ 
LĐTB&XH; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt 
Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao. 

Tại buổi hội đàm, Ban công tác đặc biệt Chính phủ 2 nước Việt Nam - Lào đánh giá 
cao kết quả đạt được trong phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mùa khô 2018-2019. Ban 
công tác đặc biệt Chính phủ, các cấp chính quyền của 2 nước đã phối hợp chặt chẽ, 
kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 
hài cốt liệt sĩ. Phía Lào thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả nên các đội quy tập của 
Việt Nam đã tìm thấy 230 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 hài cốt liệt sĩ xác định được họ 
tên, 2 hài cốt liệt sĩ xác định được họ tên, quê quán. Ngoài ra, Ban công tác đặc biệt 
Chính phủ 2 nước đã hoàn thành và xuất bản cuốn sách và phát hành bộ phim tài liệu 
(bằng tiếng Việt và tiếng Lào) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tìm kiếm, quy 
tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giai đoạn 1994-
2016. Về mùa khô 2019-2020, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chỉ đạo tìm kiếm, 
quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đến 
khi không còn thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Phía Việt Nam tiếp tục duy trì 8 đội quy 
tập làm nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố của Lào. Phía Lào tiếp tục chỉ đạo 
cơ quan quân sự các cấp cử cán bộ thông thuộc địa hình tham gia cùng hoạt động với 
đội quy tập của Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các 
tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên 
gia Việt Nam. 
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 Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tiếp xã giao Đoàn cán bộ cấp 
cao Cục Thi đua - Khen thưởng Lào 

heo BNV, Sáng ngày 02/7, tại trụ sở Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã 
tiếp xã giao ông Dialo Chiava – Cục trưởng Cục Thi đua – Khen thưởng thuộc 
Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, làm Trưởng đoàn, nhân 

chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chào mừng các thành viên 
Đoàn cán bộ cấp cao của Cục Thi đua – Khen thưởng (Cục TĐ-KT) Lào thăm và làm 
việc tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 
của Bộ Nội vu Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019, trong đó nhấn mạnh đến những 
kết quả hợp tác giữa Bộ Nội vụ hai nước Việt Nam – Lào trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt 
mối quan hệ gắn kết giữa các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ hai nước trong những năm gần 
đây. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chúc Đoàn cán bộ cấp cao Cục Thi đua – Khen thưởng 
Lào có chuyến công tác thành công tốt đẹp, chúc cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai 
nước Việt Nam – Lào nói chung, giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Nội vụ Lào, cũng 
như mối quan hệ truyền thống giữa các đơn vị thuộc hai Bộ nói riêng, ngày càng gắn 
kết và phát triển. 

Thay mặt đoàn cán bộ cấp cao Lào, Cục trưởng Cục TĐ-KT Dialo Chiava đã cảm ơn 
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã dành thời gian quý báu để tiếp đoàn, cũng như tình cảm 
thắm tình hữu nghị của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ Việt Nam dành cho đoàn, 
đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ 
hai nước Việt Nam - Lào ngày càng thêm bền chặt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 



 

Website: www.tapchilaoviet.com  Facebook: www.facebook.com/groups/tapchilaoviet SĐT: 020 9965 5568 

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 34 

 

 Nhập quốc tịch Việt Nam cho 70 trường hợp người Lào 
kết hôn không giá thú 

heo NDĐT, Trong các ngày 2 và 3-7, Đoàn công tác của Sở Tư pháp Nghệ An, 
Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp chính quyền địa 
phương hai huyện Quế Phong và Tương Dương đã triển khai thực hiện các thủ 
tục nhập quốc tịch Việt Nam cho 70 người Lào kết hôn không giá thú trên địa 

bàn.Theo Thượng tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế, các 
hoạt động trên nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới nước bạn Lào từng 
bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần; góp phần củng cố, tăng cường mối quan 
hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống lâu đời và bền vững giữa hai dân tộc; vun đắp mối 
quan hệ đoàn kết chặt chẽ giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 
biên giới.  

Để tạo thuận lợi cho người dân, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, Đoàn công tác 
đã trực tiếp vào tận các cụm xã biên giới, làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho 70 
người Lào tại năm xã: Tri Lễ, Thông Thụ, Châu Thôn (huyện Quế Phong) và Nhôn 
Mai, Mai Sơn (huyện Tương Dương); mỗi huyện 35 trường hợp (riêng xã Tri Lễ có 
đến 28 trường hợp). Mục đích chính của Đoàn công tác lần này là làm thủ tục đơn giản 
hóa hộ tịch cho các trường hợp đã được Trưởng Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam phê 
duyệt. Người dân chỉ cần mang theo sổ hộ khẩu, khai thông tin cá nhân để cán bộ tư 
pháp ghi theo mẫu và chụp ảnh hoàn thiện hồ sơ. Đa số các trường hợp được làm thủ 
tục nhập quốc tịch Việt Nam lần này là phụ nữ Lào, lấy chồng Việt Nam. Tuy đã có 
nhiều năm sinh sống tại Việt Nam nhưng các trường hợp này vẫn chưa được nhập quốc 
tịch. Do vậy, việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người 
Lào lần này tại hai huyện miền núi Nghệ An đã đem lại niềm vui cho những người 
được nhập quốc tịch. Trước đó, vào hai ngày 13 và 14-6, Đoàn công tác của Cục Hộ 
tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) đã phối hợp Sở Tư pháp Nghệ An, Bộ đội 
Biên phòng Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An và chính quyền các địa phương đã triển 
khai thực hiện các thủ tục nhập quốc tịch cho 83 trường hợp người Lào kết hôn không 
giá thú đang cư trú trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Theo kế hoạch, đến tháng 
11-2019, việc triển khai nhập quốc tịch Việt Nam cho số người Lào di cư và kết hôn 
không giá thú được phép cư trú tại khu vực biên giới thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ 
hoàn tất. 
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 Tạm giữ xe biển số Lào chở lô hàng lớn  
không rõ nguồn gốc 

heo ANTV, Cơ quan chức năng Quảng Nam tạm giữ một xe tải mang biển số 
Lào chở lô hàng lớn không rõ nguồn gốc. 

Chiều 4.7, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Nam cho biết vừa lập 
biên bản và tạm giữ một lô hàng lớn không rõ nguồn gốc trên xe tải biển số Lào khi 
xe này lưu thông qua địa bàn. 

Theo đó, vào khoảng 17 ngày 3.7, Đội QLTT số 4 (thuộc Cục QLTT tỉnh Quảng Nam) 
phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát 
trên tuyến QL1. Khi đến đoạn qua xã Tam Xuân 1 (H.Núi Thành, Quảng Nam), lực 
lượng tuần tra phát hiện xe tải BS Lào U2.0080 do tài xế Hoàng Văn Thuận (34 tuổi, 
ở TT.Ea T’Ling, H.Cư Jút, Đắk Nông) điều khiển, lưu thông theo hướng nam - bắc có 
dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng lại kiểm tra. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe vận chuyển 423 kg vòi nước; 470 kg 
trà; 1.130 kg bột cà phê các loại và 510 cân đồng hồ. 

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Thuận không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng 
minh nguồn gốc ố hàng nói trên. 

Lực lượng QLTT đã lập biên bản, tạm giữ tất cả hàng hóa để tiếp tục xử lý theo quy 
định. Trước đó, chiều 2.7, Cục QLTT tỉnh Quảng Nam phối hợp Phòng CSGT Công 
an tỉnh Quảng Nam cũng phát hiện xe khách giường nằm BS 15B - 016.49 do tài xế 
Phạm Ngọc Hùng (ở P.Trần Tế Xương, TP.Nam Định, Nam Định) điều khiển, vận 
chuyển 140 kg hàng dệt may, 660 đồng hồ đeo tay, 3.900 cái nhíp kèm theo phụ kiện 
(dụng cụ y tế); 70 đôi giày nam và 80 ổ khóa điện cùng phụ điện đều do nước ngoài 
sản xuất đều không rõ nguồn gốc. 
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	heo Tầm nhìn phát triển kinh tế Lào vừa được công bố, Lào đặt mục tiêu vào năm 2030, thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 7.351 USD, GDP bình quân tăng 4 lần so với năm 2015.

